Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Banskej Štiavnici, konaného v
zasadačke MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 29.03.2021
Prítomní:

Mgr. Martin Macharik, predseda komisie
Ing. Marian Zimmermann, podpredseda komisie
Ing. Miloš Janovský, člen komisie
Ing. Ján Čamaj, člen komisie
Ing.arch. Jakub Melicherčík, stavebný úrad, architekt mesta
Natália Martykánová, zapisovateľka komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Urbanistická zóny obytnej zóny – Sitnianska – Štefultov
3. Štúdia modernizácie mestských kúpeľov - plavárne
4. Parkovisko Mierová
5. Atletický štadión
6. Chodník Drieňová - Kolpašská
7. Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica
8. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie sa začalo o 14.32 hodine. Predseda komisie Mgr. Martin Macharik privítal
prítomných členov komisie.
2. Urbanistická zóny obytnej zóny – Sitnianska – Štefultov
Daný bod členovia komisie prerokujú s Ing. Gajdošovou prostredníctvom mailovej komunikácie.
3. Štúdia modernizácie mestských kúpeľov - plavárne
Špecifikácia predmetu zákazky
 v prípade nadbytku priestorov zvážiť doplnkové športové funkcie (napr. squasch, stolný
tenis, strelnica, šípky a pod.)
 preveriť prípadné pohotovostné bývanie pre zamestnancov.
 Mgr. Macharik navrhuje aby sa do podmienok doplnili 2 realizácie + 2 stretnutia
 vyriešiť zokruhovanie dopravy okolo objektu plavárne

4. Parkovisko Mierová
Ing.arch Melicherčík informoval že bol zaslaný dopracovaný návrh vjazdu na parkovisko na
schválenie dopravnému inžinierovi.
Po schválení dopravným inžinierom sa začne obstarávať projektová dokumentácia pre územné a
stavebné povolenie pre 1 a 2 etapu.

5. Atletický štadión
- návrh znovu prerokovať so záujmovými skupinami ľudí (športovci čo reálne štadión využívajú)
6. Chodník Drieňová – Kolpašská
Bude sa realizovať v tomto roku.
7. Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica
Daný bod nebol prerokovaný.
8. Rôzne
Mgr. Macharik sa informoval o rozkopávkach na Palárikovej ulici na čo mu odpovedali že ide o
rozkopávku z dôvodu plynovej prípojky k fare.
Informácie k parkovisku Mládežnícka
Maľujú čiary, Ing.arch. Melicherčík upravil šírku parkovacích miest a ostatné nedostatky majú byť
odstránené do konca marca.
9. Záver
Mgr. Martin Macharik poďakoval prítomným za účasť.

Mgr. Martin Macharik, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Natália Martykánová
31.03.2021

